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ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

คร้ังที่ 12/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557  



ก 
 

คํานํา 

 
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557             
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีอยางกวางๆ สวนรายละเอียดวิธีการประเมิน ข้ันตอนการประเมินตางๆ ใหจัดทําเปนคูมือระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี นั้น  

ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย  
ชัยชาญ ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 1 (13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) คณะกรรมการฯ ไดจัดทําคูมือ ระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 
2) ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 และป
ตอไปนั้น ขอบังคับฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงแตกตางจากวัตถุประสงคในรอบปท่ี 1 ท่ีตองการทราบปญหา 
และวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานของอธิการบดี  ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 คณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ข้ึน เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 (13 มีนาคม 2557- 12 มีนาคม 
2558) จะมุงเนนใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของอธิการบดี ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหการ
ดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
อาทิ การปรับเพ่ิมคาน้ําหนักคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานนโยบายของอธิการบดีท่ี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย การปรับเกณฑการคิดคะแนนใหชัดเจนมากข้ึนโดยพิจารณาท้ังมิติเชิงปริมาณ
และคุณภาพ นอกจากนั้นในการเก็บขอมูลจากผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารของอธิการบดีได
เพ่ิมจํานวนในแตละกลุมใหมากข้ึน เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ   

ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความโปรงใส 
ยุติธรรมและเปนกัลยาณมิตรกับทุกฝาย โดยมุงหวังท่ีจะใหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปน
สวนหนึ่งท่ีจะสะทอนภาพการทํางานของอธิการบดี และนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการทํางานของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน    
 
                            
                                                               คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
                                                                          การปฏิบัติงานของอธิการบดี  

                                           26  พฤศจิกายน 2557 
 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

 สรุปคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          

ฉ 

สวนท่ี 1 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของ                               
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร          

1 

 1. ความเปนมา 1 

 2. วัตถุประสงค 2 

 3. คําจํากัดความ 2 

 4. คณะกรรมการ 2 

 5. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                      
ของอธิการบดี 

5 

 6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 6 

 7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 

6 

 8. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการประเมินตามความเหมาะสม                    
ในแตละป 

13 

 9. การกําหนดเกณฑคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 

14 

 10. ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

18 

 11. ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 20 

สวนท่ี 2 

 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวม และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

23 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 23 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 28 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา/สนทนากลุม 31 

 4. สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักและ
วิธีการประเมิน 

31 



ค 
 

 5. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  34 

 6. การตรวจสอบขอมูล 34 

 7. รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 35 

สวนท่ี 3 แบบฟอรมการเก็บขอมูล 36 

ภาคผนวก  71 

 ก - แผนภูมิ ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ 

- สรุป ความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 1 และรอบปท่ี 2  

72 

        ข แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวาง การ
ดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2556) จากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555 

78 

ค แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร ของอธิการบดีท่ีนําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 10 เมษายน 2556 

82 

ง ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการฯ 
(ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบ
แลว) 

87 

จ หลักธรรมาภิบาล 100 
       ฉ - ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2554 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2557 

106 

ช คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

114 

ซ ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
 

117 
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สารบัญตาราง 

      หนา 
ตารางท่ี 1   การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละ

องคประกอบ และแตละดาน 
12 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 22 

ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

32 

ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

38 

ตารางท่ี 5     ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

41 

ตารางท่ี 6   ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ 
กพร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการ) 

44 

ตารางท่ี 7   ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)          
ปการศึกษา 2556 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

46 

ตารางท่ี  8 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

48 

ตารางท่ี 9  ตัวอยาง แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

50 

ตารางท่ี 10 ตัวอยาง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

52 

ตารางท่ี 11 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย (31 โครงการ) 

54 
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สารบัญแบบฟอรม 
  หนา 

 
แบบฟอรม   

ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 
ดาน  

37 

ปอ.2    แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก
ตามพันธกิจ 5 ดาน  

40 

ปอ.3    แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ กพร. 
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

43 

ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)           
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

45 

ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

47 

ปอ.6  แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

     49 

ปอ.7 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  

51 

ปอ.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย (31 โครงการ)  

53 

ปอ.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 55 
ปอ.10 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   56 
ปอ.11 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard 

(BSC)   
57 

ปอ.12 แบบรายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 59 
ปอ.13 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี (ฉบับ

ท่ี 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน 
สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทน
ขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

60 

ปอ.14 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี (ฉบับ
ท่ี 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา) 

66 

ปอ.15 แบบบันทึกการสนทนา/สนทนากลุม 70 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สรุป คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557              
โดยวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 2 เปนการ
ประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
            การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 2 มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้ 
            1.องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 
2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มี 8 ดาน) สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
(มี 3 ดาน) คะแนนสวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

                                     องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอยละ /ดานยอย 
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบตัิงานของอธิการบด ีประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  8  
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  

1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

20 
 
 

 
10 
10 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 5  
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 15  
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธกิารบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 15  
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 5  
สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.1.2 ดานการวิจยัและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      10  
 4 
3 
2 

     1 
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 

        5  
2 
1 
1 
1 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.3.1 หลักประสิทธิผล  
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
2.3.3 หลักการตอบสนอง 

 5  
0.42 
0.42 
0.42 



ช 
 

2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
2.3.5 หลักความโปรงใส 
2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
2.3.8 หลักนิติธรรม 
2.3.9 หลักความเสมอภาค 
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 

 รวม  100  

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

    2.1 สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (8 ดาน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยให
อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 8 ดาน 
                2.2 สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (3 ดาน) เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเก่ียวของ ผูมีสวนได
สวนเสียกับการบริหารงานของอธิการบดี อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน 
สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เลขานุการคณะ
วิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ประธานสภาคณาจารย นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูแทนคณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะ  
                     โดยใหตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี แลวนํามาคํานวณ
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนั้นยังเชิญมาสนทนา/สนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติ
ตางๆ มากข้ึน    

 

3. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                นําขอมูลจากสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มาวิเคราะหและประมวลผล ผลรวมคะแนนสวนท่ี 1 และ
สวนท่ี 2 คือ คะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ โดยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน 
ดังนี้ 
 

     คะแนนเฉล่ีย การแปลความคะแนน 
4.50- 5.00 
3.50 -  4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 

    นอยกวา 1.50 

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

 
            4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 2 (13 
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) จะประกอบดวยคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละสวน
และสรุปปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนาการทํางานของอธิการบดี  



ซ 
 

            5. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 
ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558)  
           6. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 
มีนาคม 2558) นี้มีความแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน 
(13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) (รายละเอียดภาคผนวก ก หนา 74) โดยสรุป คือ 
 

6.1) องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ในรอบปท่ี 1 ประกอบดวย 7 ดาน ในรอบปท่ี 2 ปรับเพ่ิมอีก 1 ดาน เปน 8 ดาน โดยเพ่ิมดานท่ี 
1.8  ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยคะแนนผลการดําเนินงานจะพิจารณาจาก
ระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ 
 

        6.2) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะมุงเนนใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานของอธิการบดีมากข้ึน โดยการปรับเพ่ิมคาน้ําหนัก ในดานท่ี 1.6 การดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และดานท่ี 1.7 การดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในรอบปท่ี 1 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 12 และ 10 ตามลําดับ ในรอบปท่ี 2 ปรับเพ่ิมคา
น้ําหนักเปนรอยละ 15 และ 15 ตามลําดับ  
          

             6.3) กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละดานใหมีความชัดเจนและครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน อาทิ 
ดานท่ี 1.6 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ดานท่ี 1.7 การดําเนินการตามนโยบาย
ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในรอบปท่ี 1 คณะกรรมการฯ จะเปนผูกลั่นกรองใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนด ในรอบปท่ี 2 ปรับเปน การคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน (พิจารณาท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) โดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไวกับผลการดําเนินงาน 
  

  6.4) เพ่ิมจํานวนผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีตอบแบบสอบถาม และเชิญมาสนทนา/สนทนา
กลุมใหมากข้ึน เพ่ือเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มากข้ึน อาทิ จํานวน
ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ ซ่ึงในรอบปท่ี 1 มีจํานวน 55 คน รอบปท่ี 2 ปรับเพ่ิมเปน 96 คน 
 

  6.5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และปตอๆ ไปจะเปนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ท่ีทาทายมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยในดาน
ตางๆ มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน  
           
 
 
    



สวนที่ 1 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ความเปนมา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554  ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 เพ่ือใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและทําใหทราบผลการทํางานของอธิการบดี รวมท้ังเปนการกระตุนและผลักดันใหอธิการบดีมีการ
พัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังทําใหสภามหาวิทยาลัยทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน 
ของอธิการบดี และจะไดใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา การสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

                ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554  ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ไวและ ขอ 15 ไดกําหนดวาวิธีการประเมิน แบบประเมิน ข้ันตอนการประเมินและการ
อ่ืนท่ีจําเปนใหเปนไปตามคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีท่ีสภา
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ดังนั้นในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  

  สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  
ถาวรเวช) ข้ึน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554  

                 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช)  จึงไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 1 (13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบปท่ี 2 และปตอไป นั้น เนื่องจากขอบังคับฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เพ่ือเปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
อธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะแตกตางจากวัตถุประสงคของการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 ท่ีกําหนดวา เพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา
เพ่ือใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแกอธิการบดีไดถูกตอง 

                  ดังนั้นเพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 2 
ของการปฏิบัติงาน สอดคลองกับวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดังกลาว 
คณะกรรมการและฝายเลขานุการ จึงไดจัดทํา คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 
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2. วัตถุประสงค  
 ตามขอบังคับ ขอ 6 กําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ดังนี้ 
 1) ปท่ี 1 เพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพ่ือใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแก
อธิการบดีไดถูกตอง 
 2) ปท่ี 2 และปตอๆ ไป เปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
3. คําจํากัดความ 
 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหาวิทยาลัย หมายถึง     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อธิการบดี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 ประธานคณะกรรมการ หมายถึง  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 กรรมการ หมายถึง  กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 รอบป หมายถึง  ระยะเวลาครบรอบปของการดํารงตําแหนงอธิการบดี  
ขอบังคับ                     หมายถึง    ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ.2554  ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 

                                                                และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 
การติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลฯ                หมายถึง    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

4. คณะกรรมการ 
 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามขอบังคับ ขอ 7 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน  ประธานกรรมการ 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน กรรมการ 
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําจํานวน 

หนึ่งคน 
กรรมการ 

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํ ารงตําแหนงคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะจํานวนหนึ่งคน 

กรรมการ 
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    ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจมี
บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 
 

 4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
                ตามขอบังคับ ขอ 10 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ดังนี้ 

  1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายท่ีอธิการบดี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
   2) กําหนดใหอธิการบดี จัดทํา ชี้แจง รายงานขอมูลตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ   

  3) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ี
เห็นสมควร 

  4) เชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอมูล 

  5) ใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอการกํากับดูแลใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงคโดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
      6) อํานาจอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 
 4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

                ตามขอบังคับ ขอ 8 กําหนด การดําเนินงานของกรรมการใหสิ้นสุดเม่ือไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในปสุดทายของการดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว 
              หมายความวา การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือไดเสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของการดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช หมดวาระวันท่ี 12 มีนาคม 2560) 
 
                  นอกจากนั้นขอบังคับ ขอ 9 ไดกําหนดดังนี้ 
                   ขอ 9 ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ เม่ือ 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออก 
    (3) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
    (4) เปนบุคคลลมละลาย 
    (5) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
    (6) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง 
                                   ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามขอ 7 (1)-(4) กอนการดําเนินงานสิ้นสุดตามขอ 8 ใหผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตอไป จนกวาการดําเนินงานไดสิ้นสุดลง
ตามขอ 8  
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                              ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งกอนการ
ดําเนินงานตามขอ 8 จะสิ้นสุดลงใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการ
แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวางลง เวนแตกรณีท่ีตําแหนงวางลงในรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปสุดทายของการปฏิบัติงานของอธิการบดีและการดําเนินงานของคณะกรรมการนับแตวันท่ีตําแหนง
วางลงจนถึงวันสิ้นสุดการดําเนินงานมีเวลาเหลืออยูไมเกิน 120 วัน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไมแตงตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวางลงก็ได และใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนครบวาระ 
                               ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระและเหลือกรรมการ
เทาท่ีเหลืออยูเปนจํานวนเทาใดใหกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตอไปได เวนแตกรรมการเหลืออยูนอยกวา 3 คน ก็ให
สภามหาวิทยาลัยแตตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม 
          ขอ 9 วรรคสอง หมายความวา  
                      กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ จะพนจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร กอนท่ีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะแลวเสร็จใหประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ทํา
หนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอไป จนกวาจะไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของวาระของอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว 
   ขอ 9 วรรคสาม หมายความวา  
                      ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระดวยเหตุผลตามขอ 9  
(1)- (6)  คือ ตาย ลาออก ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เปนบุคคลลมละลายเปนบุคคลไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสภามหาวิทยาลัยใหพนตําแหนง (วงเล็บ (6) คือ สภามหาวิทยาลัยส่ังใหพน
จากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ) ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง  
                       ยกเวนตําแหนงวางลงในรอบการประเมินปสุดทายของวาระอธิการบดี และระยะเวลาใน
การทํางานของประธานกรรมการหรือกรรมการ  นับจากวันท่ีพนจากตําแหนงถึงวันส้ินสุดของการทํางาน (วัน
ส้ินสุดการทํางาน หมายถึงวันท่ีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยแลว) เหลืออยูไมเกิน
120 วัน สภามหาวิทยาลัยอาจจะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการเพ่ิมก็ได โดยใหประธานกรรมการ  
กรรมการท่ีเหลืออยูทําหนาท่ีตอไปจนครบวาระ 
 
 

               ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) ท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 
2556 ไดแตงตั้งข้ึน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 (รายชื่อตามภาคผนวก ช หนา 
114) จะมีวาระการทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ไปจนกวาจะเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปสุดทายของวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช หมด
วาระ 12 มิถุนายน 2560)  
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5.หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 ตามขอบังคับ ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ดังนี้  

  1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะ Performance and Management Audit (PMA) คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารโดยมีการทํางานรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินอยางสรางสรรค และมี
ความสุข (Positive Mental Attitude) 
 2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะครอบคลุมและเนนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหนวยงานอันไดแกมหาวิทยาลัยดวย โดยใหนําผลการปฏิบัติงานระดับ
คณะและหนวยงานมาพิจารณาประกอบดวย   
 3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะเนนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย และตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมท้ังนโยบายท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการประเมินแบบมีสวนรวม ท่ีกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และมีการกําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป 
 4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard: BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาใน 4 ดาน ไดแก 
 

4.1) ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจของผูรับบริการ) 
4.2) ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 
4.3) ดานการเงินและงบประมาณ 
4.4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 

                     โดยกําหนดตัวบงชี้สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสะทอนวิสัยทัศนและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัย
กําหนดคาน้ําหนักสําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป 
 5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาตามคุณลักษณะของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบสนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอกและภายใน และความสามารถ
คาดการณได  
 6) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร เนนการประเมินคุณภาพการ
บริหารโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ไดแก การบริหารงานในลักษณะฝายบริหารท่ีเขมแข็ง การสรางทีมงาน และ
ผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการ (Management Performance) และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร 
 7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Financial Audit) จะเปนการ
พิจารณาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการหารายได แหลงทุน การ
จัดสรรเงินใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร 
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 8) คณะกรรมการ จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการรับขอมูลจากผูตรวจสอบภายนอก (Public 
Auditor or External Auditor) ซ่ึงไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 
ท้ังนี้หากจําเปนคณะกรรมการจะทําหนาท่ีเปนกลไกใหกับผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะท่ีใหขอมูลสง
สัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) เชิงเปนมิตร (Friendly Audit) มากกวาการจองจับผิด  
 9) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูระหวางดําเนินการและไดเกิดข้ึนแลว 
ใหดําเนินการในลักษณะของการขอความรวมมือจากฝายบริหารและไมควรเปนภาระแกฝายบริหารจนเกินไป 
 
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
              ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการมีหลักการในการ
ทํางาน ดังนี้ 
                  1) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินการเพ่ือให
ทราบคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี และการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการทํางานแกผูบริหาร เพ่ือการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน  
                     ท้ังนี้เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มิใชเกิดจากอธิการบดีคนเดียวแตมีปจจัยท่ี
เก่ียวของหลายประการ อาทิ ทีมผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย งบประมาณ คณะวิชา หนวยงาน บุคลากร เปนตน 
  2) การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
   3) เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
   4) การทํางานท่ีไมสรางภาระแกฝายบริหารจนเกินไป  
     5) ความโปรงใส ยุติธรรม  
 6) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ท่ีเอ้ือใหอธิการบดี
สรางงานท่ีทาทาย รวมท้ังกําหนดกระบวนการท่ีใหอธิการบดีมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  
    7) การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของ
อธิการบดี ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อยางกวางขวาง 
 
7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

             จากหลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในขอ 11 ของ
ขอบังคับ และวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบท่ี 2 และปตอไป คณะ
กรรมการฯ ไดนํามาพิจารณากําหนดองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ดังนี้ 
 

 7.1 องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
                 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 2 สวน คือ สวน
ท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  คะแนนสวนท่ี 1 และ
คะแนนสวนท่ี 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
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              สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
               การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดีนี้ จะ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปของการปฏิบัติหนาท่ีวาสามารถ
ดําเนินงานตามพันธกิจ แผนงานท่ีกําหนดไวและตามท่ีไดรับมอบหมายสภามหาวิทยาลัย ไดบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวเพียงใด โดยสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดีประกอบดวย 8 ดาน คือ 

                1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

                         มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนยุทธศาสตร ซ่ึงกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร            
ท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในแตละปงบประมาณ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแผน
ยุทธศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอนั้น สามารถจําแนกเปน พันธกิจหลักได 5 ดาน  คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) 
การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ  
      การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน จึงเปนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 

               1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

                         ในแตละปงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงจะกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอนั้น สามารถจําแนกเปนพันธกิจหลักได 5 ดาน  คือ (1) 
การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) 
การบริหารจัดการ  

    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจหลักได 5 ดาน จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดเพียงใด  
รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป 
รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 

  1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร. 
        มหาวิทยาลัยจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร .  ทุกปงบประมาณ
ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล มิติท่ี 2 ดานคุณภาพ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาสถาบัน ซ่ึงแตละมิติจะมีตัวชี้วัด ตามท่ี กพร.กําหนดไว และ กพร.จะมา
ตรวจสอบขอมูลและใหคะแนนในแตละป  
                          การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กพร.จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดาน
การพัฒนาสถาบันของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา
อุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  

              (กรณี กพร. มีการเปล่ียนแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมิติ คณะกรรมการจะปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับ กพร.) 
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1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) 
                         1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

มหาวิทยาลัยจะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ทุกปการศึกษา (รอบ 31 
พฤษภาคม - 1 มิถุนายนของปถัดไป) ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยและ /หรืองานสรางสรรค (5) 
การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยแตละองคประกอบจะมีตัวชี้วัดตามท่ี สกอ. กําหนด 
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะมาตรวจประเมินทุกป 

                    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน (สกอ.) จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจครบทุกดานของ
มหาวิทยาลัยและดานการบริหารจัดการ ดานการเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป 
รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  

(กรณี สกอ. มีการเปล่ียนแปลงองคประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน คณะกรรมการ จะปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ สกอ.) 

 
                 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

 มหาวิทยาลั ยจะตองรับการตรวจประเ มิน คุณภาพภายนอกจาก (สมศ . )             
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการประเมินแบงเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน (ดานคุณภาพบัณฑิต ดาน
การวิจัยและสรางสรรค ดานบริการวิชาการแกสังคม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและพัฒนา
สถาบัน ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน) (2) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (3) กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจะมาตรวจประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

                          (กรณี สมศ. มีการเปล่ียนแปลงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ สมศ.) 
                             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจครบทุกดานของ
มหาวิทยาลัย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา                                  
อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
                                   (ในการรายงานผลการดําเนินงาน กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ใหมหาวิทยาลัย ใชคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ของ สมศ. ท่ีอยูในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคิดเฉพาะตัวบงชี้ของ สมศ. แลวนํามาใชเปนคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.))   
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 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
                        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 ไดกําหนดหนาท่ีของ
อธิการบดีไวดังนี้  
 

(1)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการรวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(2)  ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(3)  รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
(4)  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
(5)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(6)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
                     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาอธิการบดีไดทํา
หนาท่ีตามบทบาทท่ีกําหนดครบถวนหรือไมและการใชอํานาจเปนอยางไร รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรค
ในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน  

 
 

               1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

                        สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555 ไดกําหนด
แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือมอบใหผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2559) ประกอบดวย 
10 ดาน คือ  
    1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
    2) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค  
    3) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
    4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง  
    5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก  
    6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง (City 
Campus)  
    7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    8) ดานศิลปวัฒนธรรม 

    9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย  

    10) นโยบายการประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 78) 
                    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได
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มอบหมายงานท้ัง 10 ดาน ใหอธิการบดีไปดําเนินการระหวางการดํารงตําแหนงนั้น อธิการบดีสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา
อุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 

                 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

                       เม่ืออธิการบดีเขามาดํารงตําแหนงไดนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศนฯ แผนงาน โครงการ และ
เปาหมายการทํางานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 10 เมษายน 2556 และสภา
มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแลว (รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 82) 
         การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีอธิการบดีไดนําเสนอแผนงาน 
โครงการเปาหมายท่ีจะดําเนินงานในแตละปนั้น อธิการบดีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด รวมท้ัง
เพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่ง
ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน 
 

  1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ 
                     (เปนตัวช้ีวัดดานใหม)    
  ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556- 12 มีนาคม 2557) คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะ แนวทางการ
แกไขปญหาและพัฒนาการทํางานแกอธิการบดี (มี 11 ดาน) (รายละเอียดตามภาคผนวก ง หนา 87) ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ไดมอบใหอธิการบดีนําไปพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  
                        การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหอธิการบดีนําขอเสนอแนะ แนว
ทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการนั้น อธิการบดีไดนําไป
ดําเนินการอยางไรบาง และการดําเนินการมีคุณภาพเพียงใด  
  

                     สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี   
                        

                       ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน มี 8 ดาน คือ ดานท่ี 1.1-1.8 โดยเพ่ิมดานท่ี 1.8                       
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน มี 7 ดาน คือ ดานท่ี 
1.1-1.7 รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก หนา 74 ) 
 

 สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
                             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในสวนท่ี 2 คุณภาพ
การบริหารจัดการ แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

2.1  ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

2.1.2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
 2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 

2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ  

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.3.1 หลักประสิทธิผล  

2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
2.3.3 หลักการตอบสนอง 
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
2.3.5 หลักความโปรงใส 
2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
2.3.8 หลักนิติธรรม 
2.3.9 หลักความเสมอภาค 
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

   
 

      สําหรับในดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ตามขอบังคับ ขอ 11.5 ซ่ึงกําหนดวา การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะ
พิจารณาตามคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบดวย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ สนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอก
และภายในและความสามารถคาดการณได  คณะกรรมการ ไดเพ่ิมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปน 12 
ดาน ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) เนื่องจากคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร (อธิการบดี) จะตองนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) จึงเพ่ิมเติมใหสอดคลองกัน 
รวมท้ังหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ภาคผนวก จ หนา 100) 
       
                   สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ ในรอบปท่ี 1 และรอบปท่ี 2 มี 3 ดาน เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง  
                       
             7.2 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแตละองคประกอบ  
                          ตามท่ีกําหนดองคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มี 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน และสวนท่ี 2 
คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน นั้น  
                          คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแต
ละองคประกอบและแตละดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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          ตารางท่ี 1 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบและแต
ละดาน 

                                     องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอยละ /ดานยอย 
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบตัิงานของอธิการบด ีประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  8  
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  

1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)  
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) 

20 
 
 

 

10 
10 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 5  
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 15  
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธกิารบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 15  
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 5  
สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.1.2 ดานการวิจยัและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      10  
 4 
3 
2 

      1 
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 

        5  
2 
1 
1 
1 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.3.1 หลักประสิทธิผล  
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
2.3.3 หลักการตอบสนอง 
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
2.3.5 หลักความโปรงใส 
2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
2.3.8 หลักนิติธรรม 
2.3.9 หลักความเสมอภาค 
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

 5  
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 

 รวม  100  
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        8.สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้าํหนักการประเมินตามความเหมาะสมในแตละป 
                  ตามขอบังคับ ขอ 11.3 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับ
แตละพันธกิจตามความเหมาะสมในแตละป และขอ 11.4 ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคาน้ําหนักการประเมินแบบ
สมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) สําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป  
                   ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการ ไดกําหนดการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ตามขอบังคับ ขอ 11.3 และขอ11.4  ไวดังนี้ 
                    8.1 ตามขอบังคับ ขอ 11.3 การประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กําหนดไวในสวนท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดานท่ี   
                        ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
และ 
                          ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                   8.2 ตามขอบังคับ ขอ 11.4  การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) กําหนด
ไวใน สวนท่ี  2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ  Balanced Scorecard 
(BSC) 
                        ท้ังนี้คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเสนอกําหนดคาน้ําหนักการประเมิน ตามขอบังคับ ขอ 
11.3 ขอ 11.4 ซ่ึงอยูในดานท่ี 1.1 1.2 และ 2.2 ตามลําดับ สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี  2 ของการปฏิบัติงาน  (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) (ไดนําเสนอขอ
มูลคาน้ําหนักท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณากําหนดคา
น้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงานมาดวย) ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ดังนี้ 

1) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
คาน้ําหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี2  
(พ.ศ.2557) 

1.ดานการผลิตบัณฑิต 20 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 20 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 20 
รวม 100 100 
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        2) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป                       
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
คาน้ําหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี 1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี 2  
(พ.ศ.2557) 

1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 15 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 25 20 
รวม 100 100 

             
               3) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 

มิติดาน 
คาน้ําหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี 1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี 2  
(พ.ศ.2557) 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ) 10 10 
2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 30 30 
3. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและ
การเรียนรู) 

30 30 

4. ดานการเงินและงบประมาณ 30 30 
รวม 100 100 

 
                ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 พิจารณา               
แลวมีมติเห็นชอบกําหนดคาน้ําหนักในดานท่ี 1.1 1.2 และ 2.2 สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล         
การปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน  (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ตามท่ี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เสนอ 
 
9. การกําหนดเกณฑคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
          9.1 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนนิงานของอธิการบดี 
               การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบดวยตัวชี้วัดหลายดาน และมีลักษณะ
ของขอมูลและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานในแตละดานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือความชัดเจน 
คณะกรรมการ จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานของอธิการบดีในแตละดาน ดังนี้  
               สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  มี 8 ดาน 
               9.1.1 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                        ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                        คะแนน 2 ดานนี้ เปนการคํานวณความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด  
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                9.1.2 ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  
                        ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       คะแนน 2 ดานนี้ จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากกพร. และสกอ. สมศ 
ตามลําดับ  
                9.1.3 ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
มาตรา 22 คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน  
                        คณะกรรมการ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณากลั่นกรองการใหคะแนน ดังนี้   
              

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี คะแนน            
ที่ได 

1.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ   

ผลการดําเนนิงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเร่ือง  หรือ                                                         
ผลการดําเนนิงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชดัเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชืน่ชม เปนตัวอยาง 
ตนแบบ มีการริเร่ิมสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯลฯ 

4.50-5.00  

2.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ          
ผลการดําเนนิงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนนิงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  การหา
มาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพนัธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพ
มากข้ึน  

3.50-4.49 

3.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนนิงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเร่ือง 

2.50-3.49  

4.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดเปนสวนใหญแตไม
ครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนนิงานยงัไมชัดเจนเทาที่ควร 

1.50-2.49  

5.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดคอนขางนอย และ  
ผลการดําเนนิงานต่าํกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนนิงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.00-1.49 

6.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดนอยมาก และ 
ผลการดําเนนิงานต่าํกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเร่ือง  หรือ                                                              
ผลการดําเนนิงานลาชามาก สงผลเสียตอมหาวิทยาลัยมาก 

0.01-0.99 

7.ไมไดปฏิบตัิหนาที/่ไมไดปฏิบตัิงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบตัิงานตามที่นาํเสนอไว   0 

8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามทีน่ําเสนอ/ทีกํ่าหนดไว                                  n/a 
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              9.1.4 ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

                      คะแนน 2 ดานนี้ เปนการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน (พรอมท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ)โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไว/ท่ีไดรับมอบหมาย วา
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด 
                      คณะกรรมการ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ดังนี้   
 

  (1)เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 

ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 

ท่ีได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  
ท่ีกําหนด รอยละ 10 ข้ึนไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    
ท่ีกําหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     
ท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    
ท่ีกําหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       
ท่ีกําหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                                   
ท่ีกําหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             
ท่ีกําหนด1 เดือนข้ึนไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                            
ท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการ
ตามแผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a 

  

  (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 
1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 -100 5.00 
2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 
3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 
4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 
5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 
6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 
7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 
8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 
9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 
10.รอยละของผลการดาํเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 
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             9.1.5 ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
                           คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ 
                           คณะกรรมการฯ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้ 
 

(1)  ระดับการตอบสนอง 
 

ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 
1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100 > 4.00 -5.00 
2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80 > 3.00 -4.00 
3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60 > 2.00 -3.00 
4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40 > 1.00 -2.00 
5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ   0-20    0.00-1.00 

                 
          (2)เชิงคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 
1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 -100 5.00 
2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 
3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 
4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 
5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 
6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 
7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 
8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 
9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 
10.รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 
 

            สวนท่ี  2 คุณภาพการบริหารจัดการ มี 3 ดาน คะแนนท้ัง 3 ดาน มาจากการตอบแบบสอบถาม 
ของผูเก่ียวของ ซ่ึงไดกําหนดเกณฑคะแนนการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

                 9.1.6 คะแนนความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี จากการตอบแบบสอบถามของ 
ผูเก่ียวของ  
                      คะแนน                                 ความหมาย 
 

5  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับมากท่ีสุด 
4  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับมาก 
3  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับปานกลาง 
2  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับนอย 
1  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  
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9.2 การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                        นําขอมูลจากสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการ
บริหารจัดการ มาวิเคราะหและประมวลผลแลวนําคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มารวมกันจะไดคะแนนผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน 
ดังนี้ 
 

     คะแนนเฉล่ีย การแปลความคะแนน 
4.50- 5.00 
3.50 -  4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 

    นอยกวา 1.50 

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

  
10. ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
 10.1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

 10.2  กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
                      10.2.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามและกําหนดคาน้ําหนักการคิดคะแนนของผูเก่ียวของท่ี
ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

กลุมผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) 

คานํ้าหนักการ
คิดคะแนน   
(รอยละ)  

ตอบแบบสอบถาม
ฉบับท่ี  

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                        
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลยั                     
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน                                                                                   
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 9 คน             

25 20 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 60 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20 40 ฉบับท่ี 1  (แบบฟอรม             
ปอ.13) หนา 60 

 (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) )                             
(19 คณะวิชา หนวยงาน)                   

95 15 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 60 

 (4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาย
สนับสนุน ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ  

26 15 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 60 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ                              
คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 56 คน                                                  
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39  คน 

96 10 ฉบับท่ี 2 
(แบบฟอรมปอ.14) 
หนา 66 

                 หมายเหตุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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                   10.2.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของอยางกวางขวางและไดขอมูลปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุ
ของปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย ขอเดน ขอดอยของอธิการบดี           
ท่ีครอบคลุม ในมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการ กําหนดกลุมผูเก่ียวของและจํานวนท่ีเชิญมารวมสนทนา สนทนา
กลุมดังนี้ 
 

กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม จํานวน (คน) 

 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                     
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน                                
1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 9 คน             

 

25 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  4 
(4) ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั
หรือ ผูแทน    

2 

(5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากรและกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ                                 
หรือ ผูแทน        

2 

(6) ประธานสภาคณาจารย  หรือผูแทน   1 
(7) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/
หนวยงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน                                                
(รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                     

95 

 (8) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน) 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนในท่ีประชุมคณบดี 
กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ 

26 

(9) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 56 คน 

ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน 

96 

                      หมายเหตุ จํานวนผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
  

               10.3 แบบสอบถามมี 2 ฉบับ เนื่องจากผูเก่ียวของท่ีตอบสอบถาม มีความสัมพันธเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีแตกตางกัน คือ 
                       แบบสอบถามฉบับท่ี 1 (แบบฟอรมปอ.13 หนา 60) สําหรับ นายกสภา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา หนวยงาน 
เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน  
                       แบบสอบถามฉบับท่ี 2 (แบบฟอรมปอ.14 หนา 66) สําหรับผูแทนนักศึกษา  
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                       การตอบแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ 
                       1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ สง
แบบสอบถามฯ พรอมรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ ไปให 
                       2) ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามผานระบบคอมพิวเตอร โดยศึกษารายงานผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดีฯ ตามท่ีไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยกอนการตอบ
แบบสอบถาม  
                         ท้ังนี้สําหรับรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการตอบแบบสอบถามใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จะประกาศกําหนดอีกครั้ง 

                  10.4 ชวงเวลาของการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 ของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันท่ี 13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558  
   
11 . ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 11.1 คณะกรรมการ พิจารณาจัดทําแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557           
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

 11.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  

 11.3 คณะกรรมการพิจารณา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558)  

 11.4 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
- ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                
- กําหนดทิศทาง จุดเนน คาน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจ และการประเมิน

แบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) ตามความเหมาะสมในแตละป 
 11.5 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) 
 11.6 คณะกรรมการสง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) และเอกสารตางๆ เพ่ือใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลดําเนินงาน 
                      พรอมท้ังเผยแพร คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
 11.7 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ตอคณะกรรมการ 
 11.8 คณะกรรมการนํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

11.9 คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี

(แบบฟอรม ปอ.13 แบบฟอรม ปอ.14 ) ใหผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.1 หนา 18) พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงาน
ผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ ท่ีไดเผยแพรไวแลวกอนตอบแบบสอบถามดวย                        
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               11.10 คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) มาสนทนา /สนทนากลุม 
พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีท่ีไดเผยแพรไวแลวกอนมารวมสนทนา /สนทนา
กลุม 
          11.11 ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ พิจารณา 
 11.12 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 11.13 ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา  
 11.14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาสรุปผลการวิเคราะหและราง รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 11.16 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
 11.17 คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 11.18 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
               สรุปข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ พิจารณาจดัทําแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการเชิญอธิการบดมีารวมประชุมหารือแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลฯ 
 

คณะกรรมการพิจารณาจดัทํา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการ เสนอสภาฯ พิจารณา 
       -ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
         - กําหนดคานํ้าหนัก จุดเนน การประเมินตามพันธกิจและการประเมินแบบสมดลุ 4 มิต ิBalanced Scorecard (BSC) 
 

สภาฯ ประกาศใชคูมือระบบการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

                 คณะกรรมการเผยแพรคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในเว็บไซต สนง.สภาฯ 
                 และแจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานและจดัสงคณะกรรมการตามเวลาท่ีกําหนด 

 
อธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ เสนอคณะกรรมการ  

 
คณะกรรมการ นํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดฯี เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภาฯ  

 
คณะกรรมการ  สงแบบสอบถามฯ ใหกลุมผูเก่ียวของ  

 
คณะกรรมการ  เชิญกลุมผูเก่ียวของ มาสนทนา/สนทนากลุม 

 
คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ เสนอคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ พิจารณาสรุปผล และ ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการ  เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  และสอบทานในประเด็นตางๆ  

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดฯี 
 

คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหอธิการบดทีราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
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สวนที่ 2 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผล 

 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
 

 ตามท่ีกําหนดองคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี        
มี 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ                    
นั้น ไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ดังนี้                              

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

            กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซ่ึงมี 8 ดาน  ดังนี้ 

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  

  (คาน้ําหนักรอยละ 6) 

                     ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

           1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
พรอมท้ังปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา
ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม
ปอ.1 หนา 37 

                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

                         การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 

                         กรรมการกลั่นกรองและสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอแลวให
คะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 

                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

(คาน้ําหนักรอยละ 6) 

                          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

                          1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน พรอมท้ังปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ผลักดัน ตามแบบฟอรมปอ.2 หนา 40                                                                                                                     

                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ         
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                      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 

                          กรรมการกลั่นกรองและสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ แลวให
คะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 

                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 

          1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 8) 
      ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                         1) อธิการบดี รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ตามท่ี
ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.  พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ี
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.3 หนา 43                     

                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

     การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                        คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
แลวใชคะแนนตามท่ี กพร.แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

                        สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

                     1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

                             ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                             1) อธิการบดีรายงานคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา  และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ. 4 หนา 45 
                             2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

                            การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                            คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) แลวใช
คะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

                             สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

                            ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                            1) อธิการบดีรายงานคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ท่ีไดรับแจงอยาง
เปนทางการ จาก สมศ. และรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา  และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.5 หนา 
47 
                               กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.          
ใหมหาวิทยาลัยใชคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ของ สมศ. ท่ีอยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคิด
เฉพาะตัวบงชี้ของสมศ. เพ่ือนํามาใชเปนคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)                                  
                           2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

                          การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                           คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  แลวใชคะแนน 
ตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก สมศ. (ระดับคะแนน)  หรือ  
                           กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จะใช
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ของ สมศ. ท่ีอยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคะแนน)  

                            สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

           1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 22 (คาน้ําหนักรอยละ 5) 

       ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา  ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน 
ตามแบบฟอรม ปอ.6 หนา 49 
                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

                        การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                        2) พิจารณากลั่นกรองใหคะแนน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหนา 15 (ระดับคะแนน) 

                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย         
                          (คาน้ําหนักรอยละ 15) 
                          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

                          1) อธิการบดีนํา แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัย มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (10 ดาน 
รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 78) มาพิจารณาวา ในรอบปท่ี 2 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหดําเนินการ
ดานใด เปาหมายท่ีกําหนด 

                          2) รายงานผลการดําเนินงาน แลวเปรียบเทียบเปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยไวกําหนด 
ในแตละดาน และคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละดาน  

                             พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา  
ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ตาม
แบบฟอรม ปอ.7 หนา 51 
                         3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 
                      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                       1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                       2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 16 (ระดับคะแนน)      

                         สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
                          (คาน้ําหนักรอยละ 15) 

                         ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีนํานโยบายท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ
รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 82) มาพิจารณาวาในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
อธิการบดีไดกําหนดแผนงาน โครงการ เรื่องใดบางและเปาหมายการทํางาน 

                           2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด แลวเปรียบเทียบ
เปาหมายท่ีไวกําหนด ในแตละเรื่อง และคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละเรื่อง ตามแบบฟอรม ปอ.8 
หนา 53 
  พรอมรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.8 
หนา 53 

                         3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                          1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                          2) พิจารณาใหคะแนน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 16 (ระดับคะแนน)      
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                         สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
                  1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (คาน้ําหนักรอยละ 5) 

                        ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (11 ดาน รายละเอียดตามภาคผนวก ง 
หนา 87) ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2557 ไดใหมอบ
อธิการบดีนําไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน มาพิจารณาการ
ดําเนินงาน                               
                          2) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินการ  
 

             พรอมรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.9 หนา 55 

                          3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                          1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                          2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 17 (ระดับคะแนน)      
            คะแนนการประเมินในสวนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
                       คะแนนการประเมินในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  (รอยละ 80) =   
                       คะแนนดานท่ี 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8  โดยมีคาน้ําหนักของแตละดาน 
ดังนี้ 

ดานท่ี 1.1         ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

รอยละ 6 

ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

รอยละ 6 

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  รอยละ 8 
ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

 
รอยละ 10 
รอยละ 10 

ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 

รอยละ 5 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รอยละ 15 

ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย 

รอยละ 15 

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 

รอยละ 5 

                                   รวม                                                                     รอยละ 80 
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2.การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
                 กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 2 
คุณภาพการบริหารจัดการ ซ่ึงมี 3 ดาน ดังนี้ 

       2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
              ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 4 ดานยอย คือ 
               (1) ดานการผลิตบัณฑิต   
               (2) ดานการวิจัยและสรางสรรค  
               (3) ดานการบริการวิชาการ  
               (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
                             โดยรายงานในลักษณะ เปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน           
ใชรอบปงบประมาณ พรอมรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.10 หนา 
56                          

                          2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 

                 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1) คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณากําหนดคาน้ําหนัก การประเมินผล
การปฏิบัติงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ซ่ึงมี 4 ดานยอย คือ 
                                   (1) ดานผลสัมฤทธิ์  
                (2) ดานกระบวนการภายใน  
                (3) ดานการเงินและงบประมาณ   
                (4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ  

 2) อธิการบดีรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
ตามท่ีกําหนด พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.11 หนา 57 

                        3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 

 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                           ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

                1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 12 ดาน 
คือ 
               (1) หลักประสิทธิผล  
               (2) หลักประสิทธิภาพ 
               (3) หลักการตอบสนอง 
               (4) หลักภาระรับผิดชอบ 
               (5) หลักความโปรงใส 
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               (6) หลักการมีสวนรวม 
                                  (7) หลักการกระจายอํานาจ 
                                  (8) หลักนิติธรรม 
                                  (9) หลักความเสมอภาค 
                                 (10) หลักมุงฉันทามติ 
                                 (11) หลักคุณธรรม /จริยธรรม 
                                 (12)  หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

                            (ท้ังนี้ การรายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 2.3 ขอ 1-10 อาจจะใชรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ตัวชี้วัดท่ี 7.2 มาใชในการรายงานได)  

                            พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลา
ท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.12 
หนา 59 

                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

   การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 2 

                        1) เม่ืออธิการบดี รายงานผลการดําเนินการสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 ตอคณะกรรมการแลว 
คณะกรรมการจะนํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 2) คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 
(แบบฟอรมปอ. 13 หนา 60 และแบบฟอรม ปอ. 14 หนา 66) ใหผูเก่ียวของตอบ (ตามขอ 10.2.1 หนา 18)  

                        3) ฝายเลขานุการรวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาคิดคะแนน ในสวนท่ี 2 ดังนี้ 

                           ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาจากคะแนนเฉลี่ยของ
ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามฯ ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย            

                           ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) มาจาก
คะแนนเฉลี่ยของผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามฯ ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)              
                          ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูเก่ียวของท่ี
ตอบแบบสอบถามฯ  ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



30 
 

                            โดยกําหนดคาน้ําหนักการคิดคะแนนผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม ในแตละกลุม ดังนี้  

กลุมผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) คานํ้าหนักในการคิด
คะแนนการตอบ
แบบสอบถาม(รอยละ)  

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลับ 

(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลยั                     
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน                                            

(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา                       
จํานวน 9 คน             

25 20 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20 40 
 (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 
คณะวิชา หนวยงาน)                   

 

95 

15 

 (4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาย
สนับสนุน ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ  

26 15 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ                    
คณะละ 4 คน (14 คณะ)                                           = 56 คน                                                                 
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ)  = 39  คน 

96 10 

 สําหรับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 
                    4) คะแนนการประเมิน ในสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (รอยละ 20) = 

                         คะแนนดานท่ี 2.1+2.2+2.3  โดยมีคาน้ําหนักคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รอยละ 10 
ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard 

(BSC) 
รอยละ 5 

ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รอยละ 5 

                                          รวม                                                                รอยละ 20 

                  5) สําหรับขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ในแบบสอบถาม คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลผลรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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3.การเก็บรวบรวบขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม  
 การเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน การเก็บ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ยังเก็บขอมูลโดยการเชิญผูเก่ียวของมาสนทนา /สนทนากลุม ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของอยางกวางขวาง ไดขอมูล
ปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในเชิงลึก และครอบคลุมในมิติตางๆ มากข้ึน  
 ข้ันตอนการเก็บขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม 
  1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) เพ่ือเชิญมา
สนทนา /สนทนากลุม  พรอมท้ังแจงใหผูมาสนทนา /สนทนากลุม  ไดศึกษารายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการ ไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย 
  2) คณะกรรมการ สนทนา /สนทนากลุม  กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ                                                
  3) คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ สรุปสาระของการสัมภาษณลงใน แบบฟอรม 
ปอ.15 หนา 70 
  4) คณะกรรมการ รวบรวมประมวลขอมูล ปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของ
ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
 
4.สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการประเมิน 
                จากองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล และวิธีการประเมินผล สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 3  
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 ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

วิธีการประเมินผล 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

80  
 

          1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 
5 ดาน 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน  (รอบปงบประมาณ)                                 
ตามแบบฟอรม ปอ.1  
2.คณะกรรมการฯกล่ันกรองและสอบทานตามทีอ่ธกิารบดี
รายงานและใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 

           1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติ
ราชการ ประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน (รอบปงบประมาณ) ตาม
แบบฟอรม ปอ.2  
2.คณะกรรมการฯกล่ันกรองและสอบทานตามทีอ่ธกิารบดี
รายงานและใหคะแนน  (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)  

           1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กพร.  

8 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.3  
2.ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
กพร.  ที่ไดรับแจงอยาเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

           1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั(งานประจํา) 

20  

               1.4.1 ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  

        10 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.4  
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่
ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (คะแนนจากทุกองคประกอบ ระดับคะแนน) 

                1.4.2 ผลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) 

        10 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.5   
2.ใชคะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่
ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ระดับคะแนน)                                  
    กรณีปใดมหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ใหใชคะแนนเฉล่ียจากตัวบงชี้ สมศ. ที่อยูใน
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)     

          1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
ตาม พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.6  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวกล่ันกรองให
คะแนน (ระดับคะแนน) 

          1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง 
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั  

15 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.7  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน)  

          1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อธิการบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 

15 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.8  
2.คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน)  

         1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.9  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน) 

คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ80) = คะแนนดานท่ี  
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 
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ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ (ตอ) 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก
รอยละ 

วิธีการประเมิน 

สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
           ประกอบดวย 3 ดาน คอื 

20  

           2.1 ผลงานของอธิการบด ีมี 4 ดานยอย 
คือ 
   2.1.1 ดานการผลิตบัณฑติ   
   2.1.2 ดานการวิจัย 
   2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
   2.1.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10 
 

      4 
      3 
      2 
     1 

วิธีการประเมินในดานท่ี 2.1-2.3 มีดังน้ี 
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานดานท่ี 2.1, 2.2,  2.3 
ตามแบบฟอรม ปอ.10 ปอ.11 และปอ.12 ตามลําดับ 
2. อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานในสวนท่ี 1                  
สวนท่ี 2 ตอคณะกรรมการ 
3.คณะกรรมการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีในเว็บไซตของสํานักงานสภา ฯ 
4. คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหผูเก่ียวของตอบ (ตามขอ 
10.2.1 หนา 18)  
5. นําแบบสอบถามมาคดิคะแนน ดังน้ี 
      - คะแนนดานท่ี 2.1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดตีาม             
พันธกิจของมหาวิทยาลัย                                              
       
    โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนนผูเก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ี 
      (1) นายกสภากรรมการสภาฯ                = 20 % 
      (2) คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก         =  40 % 
      (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                               
           (หรือท่ีเรียกชื่ออยางอื่นทีมีหรือเทียบเทา)  = 15 %                         
      (4) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก                    
          ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ 
          ประธานชมรมขาราชการ                   = 15 % 
      (5) สโมสรนักศึกษา ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของ
คณะ และผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      =10% 

          2.2 ผลงานของอธิการบดใีนมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)  
               2.2.1 ดานผลสมัฤทธ์ิ                                    
    2.2.2 ดานกระบวนการภายใน                    
    2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ   
    2.2.4 ดานการเรยีนรูและการพัฒนา
องคการ   

     5 
 
          2 
          1 
          1 
          1 

 วิธีการประเมินดานท่ี 2.2 เหมือนดานท่ี 2.1                   
         โดยคะแนนดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)                                           
       มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม              

ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)                                              
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ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ (ตอ) 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก
รอยละ 

วิธีการประเมิน 

          2.3 ดานการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 
   2.3.1 หลักประสิทธิผล  
   2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
   2.3.3 หลักการตอบสนอง 
   2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
   2.3.5 หลักความโปรงใส 
   2.3.6 หลักการมสีวนรวม 
              2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
              2.3.8 หลักนิติธรรม 
              2.3.9 หลักความเสมอภาค 
              2.3.10 หลักมุงฉันทามต ิ
              2.3.11 หลักคณุธรรม /จริยธรรม 
              2.3.12 หลักความรบัผดิชอบตอสังคม 

5 
 

0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 

   0.41 

วิธีการประเมินดานท่ี 2.3 เหมือนดานท่ี 2.1      
    โดยคะแนนดานท่ี 2.3 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 4                 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                              

คะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) =                             
คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 

  

รวมคะแนนท้ังหมด (100) มาจาก                               
คะแนนในสวนท่ี 1 (80%)+ คะแนนในสวนท่ี 2 
(20%)   

100   

 

5. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

          ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี                                         
มาจากคะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ 80) รวมกับคะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) 

                     คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  = 

                    คะแนนดานท่ี 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7 +1.8 

                     คะแนน สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ =คะแนนดานท่ี 2.1+2.2+2.3 
 
6.การตรวจสอบขอมูล             
 การตรวจสอบขอมูล ไดกําหนดการตรวจสอบขอมูลในข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   6.1 เม่ือคณะกรรมการ มอบขอมูลท้ังหมดใหฝายเลขานุการ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปผล 
และจัดทํา ราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการ พิจารณา 
                       ในข้ันตอนนี้หากพบวา ขอมูล รายงานผลการดําเนินการท่ีอธิการบดีนําเสนอไมชัดเจนใน
ประเด็นใด คณะกรรมการจะเชิญอธิการบดีมาหารือ และตรวจสอบขอมูล 
  6.2 เม่ือคณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ แลว 
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                               คณะกรรมการ จะเชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 
7.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี 
 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปท่ี 2 ของ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดทําเปนรูปเลมโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 
              7.1 รายงานคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ และในแตละดาน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย
ใชประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  
                7.2. รายงานปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา แนวทาง มาตรการแกไขปญหาและ
พัฒนา สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน 
                 7.3 ขอเดน ขอท่ีควรพัฒนา ในการบริหารงานของอธิการบดีในรอบปท่ีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ 
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สวนที่ 3 
แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
              แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้   

 

ชื่อยอแบบฟอรม ชื่อของแบบฟอรม 
ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
ปอ.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ        

5 ดาน  
ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) 
ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.) 
ปอ.6 แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดตีามพระราชบัญญตั ิมหาวิทยาลัยศลิปากร                   

พ.ศ. 2530  มาตรา 22 
ปอ.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลยั 
ปอ.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
ปอ.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ปอ.10 แบบรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดตีามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ปอ.11 แบบรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
ปอ.12 แบบรายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ปอ.13 แบบสอบถามการประเมินคณุภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี(ฉบับท่ี 1 สําหรับ

นายกสภา กรรรมการสภา คณบด ีผอ. กรรมการในคณะกรรมประจาํคณะ เลขานุการ
คณะ ผูแทนอาจารย ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

ปอ.14 แบบสอบถามการประเมินคณุภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี(ฉบับท่ี 2 สําหรับ
ผูแทนนักศึกษา) 

ปอ.15 แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม 

 
 



 

 
 

แบบฟอรม ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
 

แผนยุทธศาสตร                             
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหา
อุปสรรค 

 

สาเหตุของ
ปญหา/
อุปสรรค 

 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต         
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค         
3.ดานการบริการวิชาการ         
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
5.ดานการบริหารจัดการ         
                       รวมท้ังหมด 100        
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนน
เต็ม = 5.00 คะแนน) 

        

    คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         
 
                                      ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
                                          
                                            หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

แผนยุทธศาสตร                                                                           
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

 

คะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหา
อุปสรรค 

 

สาเหตุ
ของ

ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/การ

พัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1. ดานการผลิตบัณฑิต 20 15 10      
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค 

        10    6      3      

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค  
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

        5    5     5      

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค   

        5    4     2      

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 5 2      
    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

         20     5     2      

3.ดานการบริการวิชาการ 20 5 3      
    การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง         

        20     5     3      

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 5 2      
    การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใช
เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

        20      5     2      
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ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตอ) 
 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
สภาฯ 

กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

 

คิดคะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

ปญหา
อุปสรรค 

 

สาเหตุ
ของ

ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/การ

พัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 20 13      
    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรค 

          5 5      1      

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ 

           5 5      2      

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ            5 5      5      
   5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ           5 5      5      
                       รวมท้ังหมด 100 50 30      
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

        

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         
                                                             
                                                            ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธกิารบดีทีไ่ดรับมอบหมาย ฯ ) 
 
                       หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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แบบฟอรม ปอ.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก 

เปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คิดคะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหา
อุปสรรค 

 

สาเหตุของ
ปญหา 

 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต         
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค         
3.ดานการบริการวิชาการ         
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
5.ดานการบริหารจัดการ         
                       รวมท้ังหมด 100        
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน 
คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

        

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         
                            
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
                                  หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย           
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ตารางท่ี 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คิดคะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

ปญหา
อุปสรรค 

 

สาเหตุ
ของ

ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลว
เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 10 5      
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 

      10        5        3      

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

      10       3        1      

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู 
และความคิดสรางสรรค   

      20        2        1      

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 15 5 5      
    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ 

       15        5        5      

3.ดานการบริการวิชาการ 10 10 5      
    การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

      10       10           5      

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 5 5      
    การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

      10        5         5      
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 ตารางท่ี 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตอ) 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คิดคะแนน
ถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหา
อุปสรรค 
 

สาเหตุ
ของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ขอเสนอแนะ 
ระยะท่ีคาดวาจะแลว
เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

5.ดานการบริหารจัดการ 25        
    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

     10 15 15      

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ 

      5       5        5      

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ       5       5       5      
   5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ       5       5       5      
                       รวมท้ังหมด 100 45 35      
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

        

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         

 
                                         ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
        หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
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แบบฟอรม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)              
         

การประเมินตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.      
2.      
3.      
4.      
            รวมคะแนน      
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน      
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจาก กพร. 

     

 
                                    ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                                           

                                          
                    หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
   2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 
                                     3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย 
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ตารางท่ี 6  ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

การประเมินตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาท่ี
คาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล 
  1..... 
  2..... 

     

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพ 
  5................. 
  6................. 

     

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  7................. 
  8................. 

     

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาสถาบัน 
9................. 
10................. 
11................. 
12................. 
 

     

                          รวมคะแนน 4.0581     

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน      

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร. 

     

                                               ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)   
                               หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
    2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 
                                       3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย 

44 



 

   

 

    แบบฟอรม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

องคประกอบการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ       
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน       
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจาก คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน    

      

                           
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)           
 
                            หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 
                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาดวย 
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ตารางท่ี 7 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) ปการศึกษา 2556 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)     

                               

องคประกอบการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

5.00 5.00     

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 3.80 3.67     
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.50 3.50     
องคประกอบท่ี 4 การวิจัยและ /หรืองานสรางสรรค 4.65 4.65     
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.50     
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 50.0 50.0     
องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 5.00 5.00     
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00     
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.54 4.32     
                         คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.54 (ดีมาก) 4.32 (ดี)     
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน       
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน    

      

                                        ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย)   
                        หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 
                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาดวย 
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        แบบฟอรม ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย  ผลการประเมิน 

 
กลุมตวับงช้ีพ้ืนฐาน       
        ดานคุณภาพบัณฑิต    ..........................       
        ดานการวิจัยและสรางสรรค ................       
        ดานบริการวิชาการแกสังคม  .....................       
        ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  …………………….       
        ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน       
        ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน       
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ            
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม       
  คะแนนเฉลี่ย       
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน       
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีได รับแจงอยางเปน
ทางการจาก   สมศ. หรือ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน    

      

                                 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรอื รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)                                          
     หมายเหตุ  1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
   2.กรณี สมศ. มีการเปลีย่นแปลงตวับงช้ีในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับ สมศ. 
                   3.กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลยัไมไดรับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ใหมหาวิทยาลัยใชระบบการประเมินคณุภาพภายใน (สกอ.)  
                    ซึ่งจะมีการประเมินตัวช้ีวัดของ สมศ. ดวย โดยใหมหาวิทยาลัยนําผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในสวนของ สมศ. มาใชเปนคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
                  4.ใหแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาดวย 
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ตารางท่ี 8  ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

ตัวบงชี้ 
 

       ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 4.58 4.58     
        ดานคุณภาพบัณฑิต    .......................... 4.13 4.13     
        ดานการวิจัยและสรางสรรค     ................ 4.60 4.60     
        ดานบริการวิชาการแกสังคม     ..................... 5.00 5.00     
        ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ………………… 5.00 5.00     
        ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 3.28 3.28     
        ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.35 4.35     
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ      4.75 4.75     
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 5.00 5.00     
 คะแนนเฉลี่ย 4.44 (ดี) 4.44 (ดี)     
คะแนนท่ีอธิการบดีรายงาน       
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน   

      

                                               ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)     
 หมายเหตุ       1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
   2.กรณี สมศ. มีการเปลีย่นแปลงตวับงช้ีในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับ สมศ. 
                   3.กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลยัไมไดรับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ใหมหาวิทยาลัยใชระบบการประเมินคณุภาพภายใน (สกอ.)  
                    ซึ่งจะมีการประเมินตัวช้ีวัดของ สมศ. ดวย โดยใหมหาวิทยาลัยนําผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในสวนของ สมศ. มาใชเปนคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
                   4.ใหแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาดวย 
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แบบฟอรม ปอ.6 แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

 

หนาท่ีของอธิการบดี  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนาระยะเวลาท่ี
คาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองใหคะแนน
ในแตละขอ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
       
คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรอง               
ใหคะแนน  

      

                                                      
                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย ) 
 
                            หมายเหตุ   1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.เกณฑการพิจารณากลั่นกรองใหคะแนนของคณะกรรมการ อยูในหนา 15 
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ตารางท่ี 9 ตัวอยาง แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22  
 

หนาท่ีของอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให
คะแนนในแตละ
ขอ 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 

.......................      

 (2)ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสด ุสถานท่ีและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ ม. 

........................      

(3)รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา .......................      
(4)เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของ ม.       
(5)เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลยั
ตอสภามหาวิทยาลัย 

.........................      

(6)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลยัหรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

......................      

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองใหคะแนน       
                                                     
                                                ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
                           
                             หมายเหตุ   1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.เกณฑการพิจารณากลั่นกรองใหคะแนนของคณะกรรมการ อยูในหนา 15 
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 แบบฟอรม ปอ.7 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 
 

เปาหมายท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผล
การดําเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ/์) 

ปญหาอุปสรรค/ สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

        
        
        
        
        
คะแนนเฉลี่ย                           
ท่ีอธิการบดีรายงาน 

       

คะแนนเฉลี่ยท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

       

 
                           ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย ) 
หมายเหตุ 1.กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
 2.สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 
มิถุนายน 2559) ประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 3)การปรับปรุงประสิทธิภาพ          
โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพ้ืนท่ี
เดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus  7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 8) ดานศิลปวัฒนธรรม 9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 10) นโยบายการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 78) 
             3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 16 
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 ตารางท่ี 10  ตัวอยาง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 
 

เปาหมายท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา
อุปสรรค/ 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

ดานท่ี 1. การให
มหาวิทยาลยัเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ  
 

 

มหาวิทยาลยัดําเนินการ
จัดทํา พรบ. การ
ปรับเปลีย่นสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ ใหแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลยัดําเนินการ
จัดทํา พรบ. มศก.เสรจ็
แลวและสงให สกอ. เมื่อ 
ธันวาคม 2556 

ดําเนินการแลวเสร็จ                 
ชากวาเวลาท่ีกําหนด  
1 ป 
 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=1.00 คะแนน) 

    

คะแนนดานท่ี 1        
2.        
คะแนนดานท่ี 2        
คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี                 
รายงาน 

       

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะ    
กรรมการตรวจสอบ 

       

                                            
                                                        ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
หมายเหตุ 1.กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
 2.สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง  (6 มิถุนายน 2555- 
5 มิถุนายน 2556) ประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 3)การปรับปรุงประสิทธิภาพ          
โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพ้ืนท่ี
เดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus  7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 8) ดานศิลปวัฒนธรรม 9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 10) นโยบายการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 78)     
            3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 16 
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   แบบฟอรม ปอ.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ) 

แผนงาน โครงการ 
 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

        
        
        
        
        
คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี                 
รายงาน 

       

คะแนนเฉลี่ยท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ 

       

 
                                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
 
                     หมายเหตุ   1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

2. นโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 82) 
                                 3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 16 
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ตารางท่ี 11  แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลยั (31 โครงการ) 

แผนงาน โครงการ 
 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบเปาหมาย
กับผลการดําเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายเพ่ือรองรับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงระบบเครือขาย
เพ่ือรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลยัแลวเสรจ็
ธันวาคม 2557 

ม.ไดดําเนินการ
ปรับปรุงระบบ
เครือขายเพ่ือรองรับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลยัแลวเสรจ็
มิถุนายน 2557 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
เร็วกวาท่ีกําหนด 
6 เดือน 
 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
 

    

คะแนนเฉลีย่ โครงการ/
แผนงาน ท่ี1 

       

        
        
        
คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี                 
รายงาน 

       

คะแนนเฉลี่ยท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ 

       

 
                                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
                  หมายเหตุ   1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
                                     2. นโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 82) 
                                 3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 16 
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   แบบฟอรม ปอ. 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   (11 ดาน) 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   
 รายงานผลการ

ดําเนินการ 
 

   คะแนน 
(ระดับการตอบสนอง
และระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 
ในการดําเนินการ  
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

1.       
2.       
3.       
       
คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดีรายงาน       
คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ       

                                              
                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                    
 
                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย    
                                  2. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   (มี 11 ดาน รายละเอียดภาคผนวก ง หนา 87) 
                                  3. เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนองและระดับคณุภาพ อยูในหนา 17 
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 แบบฟอรม ปอ. 10 แบบรายงานผลงานของอธิการบดตีามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                     (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.1) 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย   
รายงานผลการ

ดําเนินการ 
 

ปญหาอุปสรรค/ 
ในการดําเนินการ  
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ดานการผลิตบัณฑติ       
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค       
3.ดานการบริการวิชาการ      
4.ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม      

                                              
                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                    

      
                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
  2.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ           
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   แบบฟอรม ปอ. 11 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                                (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.2) 
 

มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ
สภาฯ 

กําหนด 
นํ้าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต 
ละขอ 

คะแนน
ที่ม. ได 

คะแนน
ถวง 

นํ้าหนัก 
 

ปญหาอุปสรรค/ 
ในการดําเนินการ  

สาเหตขุองปญหา แนวทางแกไข
ปญหา/ การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการให
สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

1. ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจผูรับบริการ)         
 1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต   
      ของนิสิต  (ตัวชี้วัดที่ 5.1 ของ กพร.) 

        

   1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  
        (ตัวชี้วัดที่ 5.2 ของ กพร.) 

        

   1.3ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนของคณาจารยระดับปริญญาตรี  
       (ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย) 

        

2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ)         
   2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คุณภาพของแผนกลยุทธ) 
       (ตัวชี้วัดที่  1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)        

        

   2.2  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   
        (ตัวชี้วัดที่  7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

        

   2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ 
       (ตัวชีว้ัด 7.3  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      

        

   2.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
         (ตัวชี้วัดที่ 7.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

        

3. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู)         
   3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ สภาพแวดลอมการเรียนรู   
        (ตัวชี้วัด 2.5 การประเมินคุณภาพภายใน) 

        

   3.2  การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู (ตัวชี้วัด 7.2 การประเมินคุณภาพฯ)                  
         

           
 

57 



 

   

 

แบบฟอรม ปอ. 11 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ตอ  
                           (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.2)                     

มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ
สภาฯ 

กําหนด 
นํ้าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต 
ละขอ 

คะแนน
ที่ม. ได 

คะแนน
ถวง 

นํ้าหนัก 
 

ปญหาอุปสรรค/ 
ในการดําเนินการ  

สาเหตขุองปญหา แนวทางแกไข
ปญหา/ การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการให
สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

   3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  
         (ตัวชี้วัดที ่14  ของกพร.) 

        

   3.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาและการจัดการความรูเพือ่พัฒนา            
บุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชีว้ดัที่ 15 ของกพร.) 

        

4. ดานการเงินและงบประมาณ         
   4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
        (ตัวชี้วัดที่ 8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      

        

   4.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจาย
ภาพรวม                         
       (ตัวชี้วัดที่ 8 ของกพร.) 

        

                                           รวม 100        

 
                                               ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
 

                 หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
   2. กรณี สกอ. กพร. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงช้ีท่ีนํามาใชในการรายงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ในแตละมิติ  
                               คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. กพร.   
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แบบฟอรม ปอ. 12 แบบรายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                          (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.3) 
 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการ 
ดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/ 
ในการดําเนินการ 

 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. หลักประสิทธิผล        
2. หลักประสิทธิภาพ      
3. หลักการตอบสนอง      
4. หลักภาระรับผิดชอบ      
5. หลักความโปรงใส      
6. หลักการมสีวนรวม      
7. หลักการกระจายอํานาจ      
8. หลักนิติธรรม      
9. หลักความเสมอภาค      
10. หลักมุงฉันทามต ิ      
11.หลักคุณธรรม/ จริยธรรม      
12.หลักความรับผิดชอบตอสังคม      
                                              
                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

 
                หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 

    2. หลักธรรมาภิบาลตามขอ 1-10 อาจจะใชรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สกอ. ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 มาใชในการรายงานผลการดําเนินการได 
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แบบฟอรม ปอ.13 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก                                                      

กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                    1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  คือ รอบปท่ี 2 ปของการปฏิบัติงาน           
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
          3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)  
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม    

5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมาก 
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอย 
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม                               

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

1.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ    
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง  หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษท่ีชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําช่ืนชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ 

มากท่ีสุด 5.00 

2.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ 
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  
การหามาตรการในการสงเสรมิ สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาก  4.00 

3.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง 

ปานกลาง  3.00 

4.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

6. ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ีได  n/a -- 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1 สถานภาพ  (กลุม 1)* นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
                                             * ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                                        * ประธานสภาคณาจารย   
                               (กลุม 2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  
                               (กลุม 3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  / 
                                               คณะกรรมการบริหารประจาํคณะ/ หนวยงาน หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา   
         (กลุม 4) *เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก   
                                              *ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน 
                                               ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม.  
                                              *ประธานชมรมขาราชการ 
                           (กลุมท่ี 5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลยัศิลปากร /กรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ 
 
                               อ่ืนๆ.................................................. 
1.2 ระยะเวลาท่ีดาํรงตําแหนงนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบริหาร (คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)   

  นอยกวา 1 ป                        1-3 ป 

  4-6 ป   6 ข้ึนไป 

1.4 ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยศลิปากร  (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอน้ี) 

                                นอยกวา 3 ป                         3-5  ป                         6-10  ป 
                                11-15  ป                             16-20  ป                      21 -25 ป 
                                25  ข้ึนไป 
 
 

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1 ดานการจัดการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต        
2 ดานการวิจัยและสรางสรรค        
3 ดานการบริการวิชาการ        
4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
5. ดานการบริหารจัดการ       
6. การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม       
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ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
 

ขอ การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 การสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ                     

 1.2 การสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

      

 1.3 ความสามารถของอธิการบดีในการเปนผูนํามหาวิทยาลัย                        

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การตัดสินใจและการแกไขปญหา        
 2.2 การถายทอดนโยบาย การสือ่สารภายในองคกร ในระดับตางๆ 

เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
      

 2.3 การสรางความสัมพนัธ พันธมิตรกับหนวยงานองคกรภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลยั  

      

 2.4 การบริหารในลักษณะที่ฝายบริหารเขมแข็ง       
 2.5 การสรางทีมงาน       

3. ดานการเงินและงบประมาณ         

 3.1 ความสามารถในการหาแหลงทุนและรายได จากแหลงทุน
ภายนอก (external grants) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

      

 3.2 การวางแผนดานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

      

 3.3 การกํากับติดตามการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

      

4. ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ        

 4.1 การจัดทําฐานขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลยั                        

 4.2 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย                                 

 4.3 การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

      

 
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 n/a 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
เปาหมาย ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานที่สงผลให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

      

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สงผลใหมหาวิทยาลัยประหยัดทั้ง
ตนทุน (รายจาย) แรงงาน (บุคลากร) และเวลา ตลอดจนการ
ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน 

      

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่สงผลใหผูที่เก่ียวของ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปตาม
ความคาดหวัง หรือความตองการของผูที่เก่ียวของ 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบคําถามและ
ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย หรือขอรองเรียน รวมทั้งมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดข้ึน 

      

5. หลักความโปรงใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตรงไปตรงมา ผูเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดโดยงาย 

      

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) ที่มีกระบวนการที่ใหผูมีสวน
เก่ียวของไดเขารวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 
รวมเสนอปญหาหรือประเด็นสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกไขปญหา 
ตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

      

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสนิใจ และ
ดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับตางๆไดอยางเหมาะสม 

      

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใชอํานาจของกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ คํานึงถึงสทิธิและเสรีภาพของผูที่เก่ียวของ 

      

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ที่สามารถปฏิบัติและบริการไดอยาง
เทาเทียวกันโดยไมแบงแยกดานเพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม อ่ืนๆ 

      

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ(Consensus Oriented) ที่มีกระบวนการใน
การแสวงหาขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมขีอ
คัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นสําคัญ 

      

11. หลักคุณธรรมจริยธรรม (Morality/Ethics) ที่การปฏิบัติราชการมี
จิตสํานึกความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
จรรยาบรรณ  

      

12. หลักความรับผิดชอบตอสังคม ที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสาํนึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมือง และกระตือรือรนในการแกไขปญหา  

      

หมายเหตุ. ขอคําถามตอนท่ี 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  
              ขอ 1-10  นํามาจาก คูมือระบบการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบัิติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
              ขอ 11-12 นํามาจากขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ตอนท่ี  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  
5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.6 อ่ืนๆ  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
                                         ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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                                                             แบบฟอรม ปอ.14 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                    1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  รอบปท่ี 2 ปของการปฏิบัติงาน                
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
 3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)  
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม 

5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมาก 
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอย 
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม                               

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

1.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ    
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง  หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษท่ีชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําช่ืนชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ 

มากท่ีสุด 5.00 

2.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ 
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  
การหามาตรการในการสงเสรมิ สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาก  4.00 

3.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง 

ปานกลาง  3.00 

4.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

6. ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ีได  n/a -- 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                 1.1 เพศ                      เพศชาย              เพศหญิง       
               1.2 ระดับปริญญา          ปริญญาตรี           ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
               1.3 ชั้นปท่ี                   ชั้นปท่ี 1              ชั้นปท่ี 2      
                                               ชั้นปท่ี 3              ชั้นปท่ี 4      
                                               ชั้นปท่ี 5              อ่ืนๆ............................... 

           1.4 ดํารงตําแหนง         นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา                        
                              กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ                                                                   

                                              ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                                              อ่ืน............................  

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต        
2. ดานการวิจัยและสรางสรรค        
3. ดานการบริการวิชาการ        
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
5. ดานการบริหารจัดการ       
6. การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม       
 
ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   

ขอ การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 ความพึงพอใจตอการสนบัสนุนนักศึกษา       

 1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวัสดิการตางๆ ที่จัดให
นักศึกษา 

      

 1.3 ความพึงพอใจตอปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา  

      

 1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวม       

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การถายทอด การสื่อสาร เผยแพรนโยบายของมหาวิทยาลยัสู

นักศึกษา  
      

 2.2 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ใหกับนักศึกษา        
 2.3 การใหความสําคัญกับงานกิจกรรมนักศึกษา        
 2.4 การเปดโอกาส / ชองทาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันามหาวิทยาลัย 
      

3. ดานการเงินและงบประมาณ         
 3.1 งบประมาณทีส่นบัสนุนดานการเรียนการสอน        
 3.2 งบประมาณทีส่นบัสนุนดานนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา        
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4. ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ        
 4.1 การจัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา

นักศึกษา  
      

 4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา  

      

 4.3 หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรู         
การพัฒนานักศึกษา  

      

 
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ท า น คิ ด ว า ใ น ภ า พ ร ว ม อ ธิ ก า ร บ ดี  บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย ยึ ด                   

หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

      

 
ตอนท่ี  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  
5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.6 อ่ืนๆ  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
                                   ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  



 

   

 

แบบฟอรม ปอ. 15 แบบบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม  
ผูใหขอมูล....................................ตําแหนง .....................................................ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง............................................................................. 
วัน เวลา สถานท่ีท่ีมาสนทนา /สนทนากลุม .......................................................................... 
 

คําถาม สรุปสาระสําคัญของคําตอบ 
 
 

1. 
 
 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 
 

3. 
 
 

 
 
 

                           
                    ลงชื่อกรรมการท่ีสนทนา /สนทนากลุม                                                  ฝายเลขานุการบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม 
                1…………………………………………………………………………….                    1…………………………………………………………………………….   
                2……………………………………………………………………………                     2…………………………………………………………………………… 
                3…………………………………………………………………………… 
                4…………………………………………………………………………… 
                5…………………………………………………………………………… 
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	11.1 คณะกรรมการ พิจารณาจัดทำแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับที่...
	11.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมาร่วมประชุมหารือแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
	11.3 คณะกรรมการพิจารณา ร่าง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 – 12 มีนา...
	11.4 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
	- ร่าง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
	- กำหนดทิศทาง จุดเน้น ค่าน้ำหนักในการประเมินสำหรับแต่ละพันธกิจ และการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

	
	ส่วนที่ 3
	แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ฯ )
	หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	แบบฟอร์ม ปอ.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	ตารางที่ 5 ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557
	ตารางที่ 5 ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	แบบฟอร์ม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2. กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแต่ละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ กพร.
	3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร.มาด้วย
	ตารางที่ 6  ตัวอย่าง แบบรายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2. กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแต่ละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ กพร.
	3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร.มาด้วย
	แบบฟอร์ม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สกอ.
	3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สกอ.
	3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย
	แบบฟอร์ม ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
	หมายเหตุ  1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.กรณี สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สมศ.
	3.กรณีที่ปีใดมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
	ซึ่งจะมีการประเมินตัวชี้วัดของ สมศ. ด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยนำผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของ สมศ. มาใช้เป็นคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
	4.ให้แนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย
	ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
	หมายเหตุ       1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.กรณี สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สมศ.
	3.กรณีที่ปีใดมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
	ซึ่งจะมีการประเมินตัวชี้วัดของ สมศ. ด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยนำผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของ สมศ. มาใช้เป็นคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
	4.ให้แนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย
	ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ   1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 15
	ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	หมายเหตุ   1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2.เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 15
	ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	ตารางที่ 10  ตัวอย่าง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย
	ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )
	ตารางที่ 11  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ)
	แบบฟอร์ม ปอ. 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   (11 ด้าน)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   (มี 11 ด้าน รายละเอียดภาคผนวก ง หน้า 87)
	3. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ อยู่ในหน้า 17
	แบบฟอร์ม ปอ. 10 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
	(สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.1)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	(สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.2)
	หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
	2. หลักธรรมาภิบาลตามข้อ 1-10 อาจจะใช้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ตัวชี้วัดที่ 7.2 มาใช้ในการรายงานผลการดำเนินการได้
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